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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre contrato da ABC Transportes. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que a ABC Transportes é a única empresa com 

contrato firmado com a prefeitura de Taubaté para administração de transporte coletivo da 

cidade; 

 

Considerando que há mais de mil pontos de paradas de ônibus;  

       

Considerando que no ano de 2017, foi feita licitação para 

instalação de 30 novos abrigos de concreto e a manutenção de outros 75 pontos de ônibus, 

sendo 60 de concreto e 15 metálicos; 

 

Considerando que existe um acordo estabelecido através de uma 

ação movida pelo Ministério Público pelo fato da ABC Transportes ter sido beneficiada com 

uma doação de área irregular em 2010; 

 

Considerando que este acordo é a contrapartida da 

concessionária como forma de indenizar o município investindo em 81 novos abrigos; 

 

Considerando que na 3ª Audiência Pública para discussão da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias 2019, o Secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Guilherme Perez, 

afirmou que haverá licitação para construção de novos abrigos. 

 

Assim sendo, é que:  
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REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Onde foram instalados esses 30 novos abrigos? Solicita-

se uma lista com os locais que receberam novos abrigos. 

II- Quais os locais onde teve a manutenção dos pontos já 

existentes? ? Solicita-se uma lista com os locais que passaram por manutenção dos pontos.  

III- Quando haverá a instalação de abrigos para que todos 

os pontos de parada da cidade sejam contemplados? 

IV- O que foi estabelecido no acordo citado? A 

contrapartida da concessionária trata da instalação e manutenção dos abrigos? Quais 

locais foram beneficiados com os abrigos? Ainda existem contrapartidas pendentes? 

   

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 28 de Maio de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


